استمارة طلب تقدٌم المشروع االستثماري

Wassit Investment Commission

هيئة استثمار محافظة واسط

Investment License Application
Please do not write in the
box below. For WIC use
only

Application No.

جمهورٌة العراق
محافظة واسط
هٌئة االستثمارفً محافظة واسط

.ٌرجى عدم الكتابة فً هذا المربع
.الستخدام الهٌئة الرسمً فقط

:رقم الطلب

Republic of Iraq
Wassit Province
Investment Commission

Date Received:

Received By (employee
name):

طلب إجازة استثمار
Investment License
Application

:تارٌخ االستالم

تم استالم الطلب من قبل ( اسم
:)الموظف

 وهً المسؤولة عن رسم سٌاسة االستثمار فً المحافظة ووضع الضوابط6006  لسنة31 تشكلت هٌئة استثمار واسط بموجب قانون االستثمار رقم
.لها ومراقبة تطبٌق الضوابط والتعلٌمات فً مجال االستثمار
Wassit Investment Commission (WIC) was established in accordance with Investment Law 13 of 2006
and is responsible for drawing up the investment policy and laying out its guidelines and monitoring the
implementation of these guidelines and instructions for investment.

Welcome Investors!

Dear investor: Welcome to the Wassit Investment
Commission (WIC) for promoting and facilitating investment
in our Province. We are here to assist you in your project
which we hope to be a successful one. This application is your
first step. Once completed, an application number will be
assigned and the WIC employee who will provide you with
additional support and address any questions or concerns you
may have.

Instructions for Completing This Form

1.This form consists of (9) pages.
2.The purpose of this form is to obtain an
Investment License according to Investment Law
No. 13 of 2006
3.Complete all sections of this form. Write N/A if
the section does not pertain to your business. Do
not leave any fields blank.
4.To submit this form, email one copy as an
attachment, or deliver in person to the WIC.
5.Wassit Investment Commission will send you a
notice within 48 hours confirming the receipt of
your application.
6.This form must be completed in Arabic, and the
foreign Investor may add the English language.
7.If the Investor is a Natural Person, he will only
complete the section pertaining to the Natural
Person, and write N/A in the fields that are not
applicable. The same thing for the artificial or
legal person.
8.If you have any questions regarding this form,
please E-mail:-

wasit_invest@yahoo.com or
info@wasitic.gov.iq

!أهالا بالمستثمرٌن
 اه ًال وسه ًال بك يف هيئة استامثر واسط من اجل تروجي:إلى المستثمر الكرٌم
حنن هنا ملساعدتك يف تقدمي امعون اذلي حتتاجه يف مرشوعك واذلي نتأمل أن. وتسهيل الاستامثر يف حمافظتنا
 سوف يمت حتديد رمق نلطلب وامس، بعد أن تقوم بإمتامه.هذا امطلب هو اخلطوة الوىل. يكون مرشوع ًا انحجا
 وا إلجابة عن أية أس ئةل أو اس تفسارات قد،املوظف من ِقبل امهيئة اذلي س يقوم بزتويدك بملزيد من املساعدة
.تكون دليك

تعلٌمات تعبئة هذا الطلب
.) صفحات9(  ٌتألف هذا الطلب من-1
 الغرض من تعبئة هذا الطلب هو الحصول على اجازة-6
6006  لسنة31 استثمار بموجب قانون االستثمار رقم
 ٌرجى تعبئة البٌانات كافة واذا كان الحقل الٌعنٌك ٌرجى-1
.كتابة "الٌنطبق" التترك أٌة حقول فارغة
ً ٌرجى إرساله عبر البرٌد االلكترون، لتقدٌم هذا النموذج-4
..  أو تسلٌمه شخصٌا ا إلى مبنى الهٌئة،المرفق
واسط بإرسال إشعار باستالم الطلب, ستقوم هٌئة استثمار-5
. ساعة من تارٌخ االستالم44 خالل
ً ٌجب تعبئة هذا الطلب باللغة العربٌة وللمستثمر االجنب-6
اضافة اللغة االنكلٌزٌة
 إذا كان المستثـمر شخصا ا طبٌعٌا ا فعلٌه فقط تعبئة القسم-7
 وكتابة عبارة ال ٌنطبق على،ًالمخصص للشخص الطبٌع
.كذلك الحال بالنسبة للشخص المعنوي. الحقول التً ال تعنٌه
 ٌرجى إرسال، إذا كان لدٌك أٌة أسئلة عن هذه االستمارة-4
wasit_invest@yahoo.com برٌد الكترونً إلى العنوان
info@wasitic.gov.iq أو
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Wassit Investment Commission

هيئة استثمار محافظة واسط

Investment License Application
Section A: Date this form was submitted to WIC:

Month

day

:  تارٌخ تقدٌم الطلب إلى هٌئة استثمار واسط-:)A( القسم

السنــــــة

year

الشهر

Submission Method:Electronically

الٌوم

-:طرٌقة تقدٌم الطلب
E-mail

In Person

شخصٌا ا
Section( B): Information About the Investor (Natural
Person) –(if the

investor is artificial or legal person please
move directly to section C)
B1. Name of Investor:
B2. Date of Birth:
B3. Nationality:
B4. Work Address:

B5. Office Phone No.
B6. Cell Phone No.
B7. Fax No.
B8. Email (Please Write Clearly):

B9: Have you declared legally incompetent?
Yes
No
B10. Contact Person:

B11. Contact Person’s Title:

B12. Office Phone No.
B13. Cell Phone No.
B14. Fax No.
B15. Email (Please Write Clearly):

البرٌد العادي

الكترونٌا ا

 (اذا كان المستثمر-)ً معلومات عن المستثمر(الشخص الطبٌع-:)B(القسم
)C شخصا معنوٌا انتقل مباشرة الى
: اسم المستثمر.B1

: تارٌخ الوالدة.B2
: الجنسٌة.B3
: عنوان العمل.B4
:) رقم الهاتف (المكتب.B5
:) رقم الهاتف (النقال.B6
: رقم الفاكس.B7
:) العنوان االلكترونً(ٌرجى الكتابة بوضوح.B8

 هل صدر بحقك حكما ا باشهار االفالس او الحجز؟.B9
كال
نعم
: اسم الشخص المعنً بتوفٌر المعلومات واالجابة عن أي استفسارات.B10

: منصب الشخص المعنً الوارد فً الحقل السابق.B11
:) رقم الهاتف (المكتب.B12
:) رقم الهاتف (النقال.B13
: رقم الفاكس.B14
:) العنوان االلكترونً(ٌرجى الكتابة بوضوح.B15
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Investment License Application
B16. Investor’s Website:

This Investor does not currently have a website
B17. Do you have a workplace in Iraq? (If the answer is
yes, please write the address in the next field)
Yes
No

: الموقع االلكترونً للمستثمر.B16
الٌوجد موقع الكترونً لهذا المستثمر فً الوقت الحاضر
 هل لدٌك اقامة فً العراق؟ (اذا كانت االجابة بنعم فٌرجى ذكر.B17
كال
نعم
)العنوان

: مالحظات اضافٌة.B18

B18. Additional Notes:

Section C: Information About the Investor
(Artificial or Legal Person)

) معلومات عن المستثمر (الشخص المعنوي-:)C( القسم

: اسم الشركة او الجهة المستثمرة.C1

C1. Name of Company or Investment Entity:

: جنسٌة الشركة او الجهة المستثمرة.C2

C2. Nationality of Company or Investment Entity:

: محل وتارٌخ تأسٌس الشركة او الجهة المستثمرة.C3

C3. Date and Place of establishing the Company or
Investment Entity:
C4. Type of Company or Investment Entity:
Company
Joint Venture
Organization
Other Entity
C5. Sector for the Company or Investment Entity:
P
Private
Mixed
Public
C6. Contact Person:

C7. Contact Person’s Title:

C8. Office Phone No.
C9. Cell Phone No.
C10. Fax No.

صفة اخرى

منظمة

: نوع الشركة او الجهة المستثمرة.C4
مشروع مشترك
شركة

: القطاع الذي تنتمً الٌه الشركة او الجهة المستثمرة.C5
عــام
مختلط
خاص
: اسم الشخص المعنً بتوفٌر المعلومات واالجابة عن أي استفسارات.C6

: منصب الشخص المعنً الوارد اسمه فً الحقل السابق.C7

:) رقم هاتف الشخص المعنً (المكتب.C8
:) رقم هاتف الشخص المعنً (النقال.C9
:ً رقم الفاكس للشخص المعن.C10
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C11. Email (Please Write Clearly):

C12. The Company or Investment Entity’s Website:
This Company or Investment Entity does not currently
have a website

:) البرٌد االلكترونً للشخص المعنً (ٌرجى الكتابة بوضوح.C11

: الموقع االلكترونً للشركة او الجهة المستثمرة.C12

الٌوجد موقع الكترونً لهذا المستثمر فً الوقت الحاضر
This Investor does not currently have a website
C13. This Company or Investment Entity is:
Iraqi Owned
Foreign Owned
C13-1. If foreign owned, list the address for the Company
or Investment Entity’s headquarter:

C14. What is the primary activity of the Company or
Investment Entity:
C15. How many employees are currently working in the
company or Investment Entity:

: جنسٌة الشركة او الجهة المستثمرة.C13
اجنبٌة
عراقٌة

 أكتب عنوان مركز، اذا كانت الشركة أو الجهة المستثمرة أجنبٌة.C13-1
:اإلدارة الرئٌسً لها
: ما هو النشاط االساسً للشركة او الجهة المستثمرة.C14

: كم عدد العاملٌن فً الشركة او الجهة المستثمرة.C15

C16. Has this company or Investment Entity ever filed for
bankruptcy or currently undergoing litigation? If yes,
please explain:
Yes
No

: هل تم االعالن عن افالس الشركة او الجهة المستثمرة.C16

C17. Has this Company or Investment Entity applied for
an Investment License before?
Yes
No
If yes, please answer the following questions:
C17-1. What was the name of the company or Investment
Entity whose name was on the application?

 هل سبق وأن تقدمت هذه الشركة أو الجهة المستثمرة بطلب للحصول على.C17
إجازة استثمار؟
كال
نعم
:اذا كانت االجابة بنعم ٌرجى االجابة على االسئلة التالٌة
 ما هو اسم الشركة أو الجهة المستثمرة التً ُمنحت لها إجازة.C17-1
..................................................................االستثمار؟
)
/السنة
/الشهر
/  تارٌخ الطلب السابق( الٌوم.C17-2
)
( : رقم الطلب السابق.C17-3
ال اعرف رقم الطلب
تم رفضه
تمت الموافقة علٌه
: الطلب الذي قدمته.C17-4
:اذا تم رفض الطلب ٌرجى ذكر السبب

……………………………………………………………………..
C17-2. Date of previous application ( M\
D\
Y\
)
C17-3. Application Last No. :(
)
Don’t know the No.
C17-4. My application was:
Approved
Rejected
If rejected, please indicate the reason for rejection:

كال

نعم

C18. The Company or Investment Entity’s primary market
is :
Local (Country and City): …………………………………………
Regional (Country and Region):……………………………..
National (Country Only): ………………………………………….
International: (list countries): ………………………………..

:ً االسواق الرئٌسٌة لهذه الشركة او الجهة المستثمرة ه.C18
..........................................:)اسواق محلٌة (اذكر الدولة والمدٌنة
...........................................:)أسواق إقلٌمٌة أذكر الدولة واإلقلٌم
..................................:)(اذكر الدولة:اسواق فً كافة انحاء الدولة
.....................................................:)اسواق دولٌة(اذكر الدول

C19. Has the Company or Investment Entity’s top
management changed or is it expected to change in the
next 18 months? If yes, please explain:

 هل تغٌرت اإلدارة العلٌا للشركة أو الجهة المستثمرة خالل الثمانٌة عشر.C19
شهراا الماضٌة؟ وهل تتوقع أن تتغٌر فً الثمانٌة عشر شهراا المقبلة؟ إذا كان
: ٌرجى التوضٌح،الجواب بنعم
كال
نعم

Yes

No
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C20. How would you rate the products / services of the
Company or Investment Entity in comparison to that of
your competitors?

Section D: Information about the Project

D1. Investment Activity: (Please check)
Agriculture
Manufacturing
Transportation
Communication
Electricity
Oil & Gas
Tourism
Housing Construction
Education
Trading
Other investments activities (Please list):

D2. Project Products (if any):

D3. Location of the Project (if known):

D4. Brief Description of the Project:

D5. Estimated number of Iraqi job opportunities:

D6. Time period required for completion of the project:

D7. Type of assets, machinery and other inputs… etc, to
be imported into Iraq or purchased locally for the project.

 ماهو تقٌٌمك للسلع أو الخدمات التً تقدمها الشركة أو الجهة المستثمرة.C20
:بالمقارنة مع المستثمرٌن اآلخرٌن فً المجال نفسه

 معلومات عن المشروع: )D( القسم
) نوع النشاط االستثماري (ٌرجى وضع عالمة فً المربع المناسب.D1
ًزراع
ًصناع
نقل
اتصاالت
كهرباء
النفط والغاز
ًسٌاح
اسكان وبنى تحتٌة
التتربٌة والتعلٌم
تجاري
)انشطة استثمارٌة اخرى (ٌرجى ذكرها

: السلع أو الخدمات األساسٌة التً سٌقدمها المشروع.D2

:) موقع المشروع (إذا كان معروفا ا.D3

: وصف موجز للمشروع.D4

: ما هً النسبة المتوقعة لتشغٌل األٌدي العاملة العراقٌة فً المشروع.D5

: المدة الالزمة إلنجاز المشروع.D6

التً سٌتم استٌرادها.  الخ.... نوع الموجودات والمكائن والمدخالت األخرى.D7
.إلى العراق أو شراؤها محلٌا ا ألغراض المشروع
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D8: Financing
D8-1. Total Investment Capital:…………………………………
………………………………………USD
D8-2. Fixed Capital: …………………………………………. USD
D8-3. Working Capital: ………………….………………… USD
D8-4. Capital Sources:
•Contribution of Iraqi investors:
……………………………………. %
Cash: …………………………….……….USD
Other Assets: ……………………………..USD
•Contribution of Foreign Investors:
…………………………………. %
Foreign Currency: ……………………………. (
)
Equipment, Machinery, Materials: ……………………….USD
•Other sources of capital (Please list):
•Loan: ……………………………………..………. USD
Sources of loan (please check):
From foreign financial institutions
From Iraqi financial institutions

(Entities that obtain loans should clearly
indicate the terms and conditions of the loan,
guarantees, and the repayment terms of the
loan)

 التموٌل.D8
ًدوالر أمرٌك.........................................  رأس المال ال ُمس َتثمر.D8-1
ً…………………………دوالر أمرٌك..………………….: رأس المال الثابت.D8-2
ً دوالر أمرٌك............................................  رأس المال العامل.D8-3
: مصادر رأس المال.D8-4
% ................................................: مساهمة المستثمرٌن العراقٌٌنً دوالر امرٌك...................................................... :النقد
ً دوالر امرٌك............................................ :موجودات اخرى
% ............................................. :  مساهمة المستثمرٌن االجانب)
( .............................................. :عملة اجنبٌة
)
( ..................................... :معدات ومكائن ومواد
:) مصادر اخرى لرأس المال (ٌرجى ذكرهاً دوالر امرٌك......................................................... : مبلغ القرض:)مصدر القرض (ٌرجى وضع عالمة فً المربع المناسب
من مؤسسات مالٌة اجنبٌة
من مؤسسات مالٌة عراقٌة
ٌجب على الجهات الحاصلة على القرض أن تذكر بوضوح شروط القرض
أو ٌمكنك تزوٌد الهٌئة بهذه المعلومات عند حصولك على. والضمانات المقدمة
القرض

D9. Will there be transfer of technology?
Yes
No
If the answer is yes, please provide:
•A brief description of the technology that will be
transferred:

 هل هناك نقل للتكنولوجٌا؟.D9
كال
نعم
:ً ٌرجى بٌان اآلت،إذا كان الجواب نعم
: شرح موجز عن التكنولوجٌا التً سٌتم نقلها

•Benefits of the technology that will be transferre

:فوائد التكنولوجٌا الجدٌدة

Section E: Supporting Documents
Your application will not be considered unless
accompanied by the following documents. Be sure that
each document has the same name as in the list below on
the cover page and all of its pages. Please check the box
next to each item to indicate that you have submitted the
required documents.
Exhibit A: This form (WIC-1)
Exhibit B: Executive Summary
Exhibit C: Project Feasibility Study
Exhibit D: Proof of Financial Means
Exhibit E: Past Performance
Exhibit F: Project Timeline
Exhibit G: A legal document showing the relationship
between the applicant and the investor
Exhibit H: Copy of official positive Identification Card or
Passport for the Investor (the Natural Person)
Exhibit I: Copy of official positive Identification Card or
Passport for the applicant
Exhibit J: Articles of Incorporation or Certificate of
Incorporation for the company and Certificate of
Incorporation for the Company's office or branch in Iraq.
Exhibit k: Details Plans for the project

 الوثائق المرافقة للطلب: )E( القسم
لن ٌتم قبول هذا الطلب إال إذا تم إرفاق الوثائق التالٌة وتأكد من أن آلوثٌقة تحمل
،التسمٌة نفسها كما فً القائمة أدناه على صفحتها األولى وجمٌع الصفحات األخرى
.راجٌن وضع إشارة فً المربع الخاص بالوثٌقة التً قدمتها
)WIC-1 (  هذا النموذج:A الوثٌقة
 الملخص التنفٌذي:B الوثٌقة
 دراسة الجدوى االقتصادٌة:C الوثٌقة
 وثٌقة بالكفاءة المالٌة من مصرف معتمد:D الوثٌقة
 وثائق عن المشارٌع التً نفذها المستثمر:E الوثٌقة
 الجدول الزمنً إلنجاز المشروع:F الوثٌقة
 السند القانونً لعالقة مقدم الطلب بالمستثمر:G الوثٌقة
 نسخة من البطاقة الشخصٌة أو جواز السفر للمستثمر(الشخص:H الوثٌقة
)ًالطبٌع
 نسخة من البطاقة الشخصٌة أو جواز السفر لمقدم الطلب:I الوثٌقة
 عقد تأسٌس الشركة وشهادة تأسٌسها او شهادة تاسٌس الشركة أو:J الوثٌقة
الجهة المستثمرة أو فرعها فً العراق
 المخططات التفصٌلٌة للمشروع-:K الوثٌقة
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Section (F): Applicant
F1. Name of Applicant:
F2. Relationship to the Company:

F3. Nationality:
F4. Office Phone No.
F5. Cell Phone No.
F6. Fax No.
F7. Email (Please Write Clearly):

 مقدم الطلب:)F( القسم
: اسم مقدم الطلب.F1
: الجهة المستثمرة/  صلته بالشركة.F2

: الجنسٌة.F3
:) رقم الهاتف (المكتب.F4
:) رقم الهاتف (النقال.F5
: رقم الفاكس.F6
) البرٌد االلكترونً (ٌرجى الكتابة بوضوح.F7

F7. Home Address:

: عنوان اإلقامة.F8

F8. Work Address:

: عنوان العمل.F9

Section (G): Signature & Seal
I hereby certify that the above information is true and
accurate to the best of my knowledge.
Signature:
Title:
Date Singed:

 التوقٌع والختم:)G( القسم
أؤٌد صحة المعلومات الواردة فً هذه االستمارة حسب أفضل اعتقادي وبخالفه
.أتحمل التبعات القانونٌة وألجله وقعت
:التوقٌع

:الصفة
:تارٌخ التوقٌع

Seal:

:الختم
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Do Not Write Below This Line. For WIC Use Only

الرجاء عدم الكتابة فً هذا القسم المخصص لالستخدام الرسمً من قبل هٌئة واسط فقط
التـــــــــــــــــــــــــــــــــوقٌـــــع
Signature

3

تارٌخ استالم الطلب:

Date application received:

1

Name of person receiving the
application:

2

1

أسم الموظف الذي سٌصبح مسؤوالا عن هذا الطلب:

Assigned To (DIC Staff):

3

4

هل تم ارفاق الوثائق المساندة للطلب؟
كال
نعم

Are all the supporting documents
?included with the application
Yes
No
If No, list the missing documents (use
)the list in section E

4

6

اسم الموظف الذي استلم الطلب:

إذا كان الجواب ب" ال" ،فما هً الوثائق الناقصة (استخدم القائمة فً
القسم )E
تم إرسال إشعار باستالم الطلب بتارٌخ:
أسم الموظف الذي أرسل اإلشعار:

Receipt Notification Sent on:
Sent by:

5

5
تم ارساله عن طرٌق
البرٌد العادي
الكترونٌا
تارٌخ إدخال المعلومات فً قاعدة بٌانات الهٌئة:

6

شخصٌا ا

Fax

Sent Via:
Electronically
Mail In Person

Date entered into DIC database:

اسم الموظف الذي قام بأدخالها:

Entered by:

6

Position of Legal Department:
موقف الدائرة القانونٌة:

7
مقبول

مرفوض (اذكر السبب)

Not Approved

Approved
Comments:

7

Position of the relevant entity:
موقف الجهة ذات العالقة:

4

9

مقبول

مرفوض (اذكر السبب)

موقف المدٌر العام ورئٌس مجلس االدارة
مقبول

مرفوض (اذكر السبب)

Not Approved

Approved
Comments:

Position of DIC Chairman
Approved
Not Approved
Comments:

8

9

هيئة استثمار محافظة واسط

استمارة طلب تقدٌم المشروع االستثماري

Wassit Investment Commission

Investment License Application

تم إصدار إجازة االستثمار بتارٌخ:
تم إرسال رسالة رفض بتارٌخ:

30

تم إرسال رسالة للحصول على المزٌد المعلومات:
اجراء اخر:

33

تم مراجعة المعلومات كافة و ُحفِظ هذا الطلب بتارٌخ:
اسم الموظف الذي حفظ الطلب:

معلومات اضافٌة-:

License Issued on:
Rejection Letter Sent on:
A letter was sent requesting
more information on (date):

10

Further Action:

Application reviewed and filed on:
(Date):
Filed by (staff):

11

Additional Notes:

